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MEGEMLÉKEZÉS 
† 

EPRESI LÁSZLÓ 
1935. december 13. – 2015. augusztus 2. 

 

Ismét szegényebb lett a magyar kaktuszos élet. Egyik nagy 

ismertségnek örvendő tagja távozott közülünk. A növények 

gyűjtését még a hőskorban kezdte, amikor sokkal nehezebb volt 

maghoz és növényekhez jutni, mint manapság. Eleinte lakásának 

erkélyén nevelte egyre gyarapodó kollekcióját. Később kertes házba 

költözése után már fóliasátorban és üvegházban talált helyet 

növekvő gyűjteménye. Tagja volt a Csili Kaktuszgyűjtő Klubjának, 

alapító tagja az MKOE-nak. Az évek során felgyűlő tapasztalatait 

bőkezűen megosztotta az érdeklődőkkel szóban és írásban is a 

szakfolyóiratokban. Jó kapcsolatot ápolt belföldi és Felvidéki 

gyűjtőkkel. Őt is sokan látogatták és üres kézzel senki sem távozott tőle. Az internet 

elterjedése új lehetőségeket nyitott meg számára. Sok kaktuszos csoportnak lett aktív tagja. 

Napi szinten tudta megmutatni virágzó csodáit és az érdeklődőknek is késedelem nélkül 

tudott válaszolni. A kaktuszos életben végzett munkájának elismeréséül 2007-ben Anisits 

díjjal jutalmazták. Az évek ugyan elszálltak felette, de érdeklődése nem csökkent a 

kaktuszok iránt. Tele volt tervekkel. Sajnos, egy először hétköznapinak tűnő baleset 

tragédiába fordulása megakadályozta valóra váltásukat. Most el kell búcsúznunk Tőled Laci 

Bátyám, de emlékedet szeretettel megőrizzük. Csak az hal meg, kit végleg elfelednek. Isten 

veled! 

 

Gonda István 
és a 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
 

 

 

 

 

Egy megkésett levél Epresi László részére 
 

Az elmúlt télen készítettem el veled közösen a személyed bemutató riportot, amely megkésve, a 

Debreceni Pozsgástár 2015. 4. számában kerül közlésre. Sajnos, már nem láthatod, nem 

olvashatod ezt a cikket. Nem örülhetsz annak a téli hónapokban elvégzett közös munkánk 

eredményének sem, melynek során heteken keresztül küldted részemre a múlt emlékeit, képeket, 

dokumentumokat. Kettőnk hetekig tartó munkájával, levelek ide-oda küldésével nagy nehezen 

sikerült a képek helyszínét, az ott látható személyeket beazonosítani. A múltba tűnt néhány évtized 

emlékezetünket igyekezett megrontani, ezért a beazonosításban lehetnek tévedéseink is. Néhány 

írásos anyag megváltoztathat eddig tényként kezelt adatot, egyesületi elnevezés folyamatosságába 

vetett hitet. A közléssel kapcsolatos elvárásod maradéktalanul elvégzem az elkövetkezendő 

Hírlevelekben való megjelentetéssel. Amit elkezdtünk, immár bevégeztetett. 

 

Isten veled, nyugodj békében!                                                                          Ficzere Miklós 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

2015. (4.) novemberi újságjának tartalma 
 

Dr. Nemes Lajos 

Adatok a magyarországi kaktuszgyűjtés történetéhez 

 

Gonda István 

Megemlékezés – Epresi László 

 

Ficzere Miklós 

A kaktusz rendszertan magyar „kéznyomai” 

 

Fábián László 

Alberto Vojtěch Frič, egy rendkívüli életút 4. rész. 

 

Makay Attila 

Az Epicactusokról dióhéjban 

 

Jucker, Hansjörg 

Egy ördögien szép Aylostera keserű története 

 

Ficzere: Filatélia 

Euphorbiák 2. 

 

Fábián László 

Mindenki másképp csinálja 

 

Ficzere Miklós 

Kaktusz és pozsgásgyűjtők; Epresi László 

 

 

 

 

 

 

2015 nyári programja 
 

Június 9-13: Csodálatos kaktuszok kiállítása és vására 

                      Debrecen, Malompark, főépület emeletén. 

Július: Nyári szünet 

Augusztus: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására Debrecenben. 

Szeptember: Kaktuszok és egyéb pozsgás növények kiállítása és vására Nyíregyházán. 

 

A kiállítások pontos helyéről és idejéről honlapunkon tájékozódhatnak! 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                     VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM                                     BUDAPEST, 1936. SZEPTEMBER 

KERTÉSZETI SZEMLE 
AZ OKLEVELES KERTÉSZEK                                         AZ ORSZÁGOS MAGYAR 

ORSZÁGOSEGYESÜLETÉNEK                           KERTÉSZETI EGYESÜLETNEK 

HIVATALOS LAPJA 
SZERKESZTI AZ O. K. O. E. IRODALMI BIZOTTSÁGA 

 

 

 

A KAKTUSZGYŰJTŐ KALENDÁRIUMA 
 

Írja fegyverneki FROMMER ISTVÁN 

 

 
Szeptemberben készítjük elő a kaktuszokat a téli fény és hőszegény időszak 
mostoha viszonyaira edzéssel, fokozatosan csökkenő vízadagolással, sok fénnyel 

és levegősen tartással. A szárazabb levegővel és kevesebb vízzel együtt jár sok 
kártevő (vörös pók, gyapjas és pajzstetű) rohamos szaporodása, az ellenük való 

védekezés az előző havi teendők módjára most is állandó munkánk. 
Szeptemberrel lezárul a növények vegetációs ciklusa és most látjuk: jó volt-e a 

nyári tenyésztés. Ne bolygassuk most már lehetőleg növényeinket, átültetni, 
tűzdelni csak szükség esetén szabad. Ilyen okok lehetnek rothadás, túl sűrűn 
álló növények, gyökértetű. Oltani is csak abban az esetben szabad, ha az 

okvetlenül szükséges, ha pusztuló növényeket akarunk megmenteni. Kivételt 
képeznek ez alól az Epiphyllumok, amelyeknek üvegházban most kezdődik az 

oltása, hogy azután egy évi tenyésztés után a következő év karácsonyára virágzó 
növényekké fejlődjenek. A Mesembrianthemum fajok jórésze most kezdi 

vegetációját. A nyáron át pergament bőrbe csomagolt Conophytum, 
Ophthalmophyllum fajok most kezdik nyári bőrüket Ievedleni. Bőséges a 
virágzás is ebben a hónapban, a Faucaria, Pleiospilos fajoknak szeptember a fő 

virágszezonja. A nyáron át kiültetve nevelt bokros Mesembrianthemumok és 
Crassulaceaek anyanövényeit legjobb, ha télen át sorsukra bízzuk, áttelelésre 

jobbak a most készített dugványok, amelyeket átteleltetünk és tavasszal 
ültetünk csak ki ismét szabadba. A bokros fajok és általában a burjánzó 

szukkulensek telelés módja nehezebb, mint a törpe, húsosabb levelű fajoknál, 
hűvösebben, levegősebben tartjuk őket tavaszig, a kiültetésig. A pozsgás 
Asclepíadaceaek (Stapelia, Duvalia, Piaranthus stb.) elvirágzásuk után szintén 

nyugalmi állapotba kerülnek, a különbség a Mesembrianthemum fajokkal 
szemben csak az, hogy a Stapéliákat szárazabban és melegebben (15—18 °C) 

teleltetjük. 
 

 
 

 
 

 

A Hírleveleink tartalomjegyzéke honlapunkon elérhető a következő linken: 

 
http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei 

 

 

 

 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/a-hirlevelek-interneten-kozolt-cikkei


 

 

 

 

 

Pozsgás-munkanaptár, avagy: aktuális teendők szeptember 
hónapra 

 

 

 

E rovatunkban hónapról hónapra összegyűjtjük a jellemzően előforduló ápolási munkákat, 

amelyek pozsgás növényeink sikeres nevelését segítik. 

 

 

1. A nappali felmelegedés és a napos órák száma csökken. Az évszakváltással a hőmérséklet 

is egyre alacsonyabb. Ezeket a változásokat növényeink érzik, készülnek a téli nyugalomra. 

A változásokhoz alkalmazkodó első feladatunk az öntözések számának és gyakoriságának 

mérséklése. Tápoldatot már ne használjunk. Ha módunkban áll, igyekezzünk növényeinket 

úgy elhelyezni, hogy helyük legyen szellős és minél jobban érvényesüljön számukra a 

napsütés még mindig jótékony hatása. 

 

2. Az előzőekben leírtak különösen érvényesek a karácsonyi kaktuszra. Most már négy hétig, 

vagyis szeptember végéig, október elejéig ne öntözzük, csak párásítsuk. Arra azonban 

vigyázzunk, hogy a hajtások ne ráncosodjanak, mert ez már a túlzott vízvesztés jele. Ha 

lehet, tartsuk napon vagy félárnyékos helyen. Jegyezzük meg azt az állást, amerről a napot 

kapták, mert ebben a pozícióban kell elhelyeznünk, ha télire zárt helyre helyezzük, pl. a 

lakásba. Ha elforgatjuk, akkor az időközben előtörő virágbimbóit eldobálja. 

 

3. A köznyelvben legtöbbünk által levélkaktuszoknak nevezett, fagyérzékeny növényeket (pl. 

Epiphyllumok stb.) szeptember közepétől hordjuk zárt helyre. Ha bízunk az időjárás-

jelentésekben és tartós odafigyelésünkben, akkor ez az időpont ki is tolódhat belátásunk 

szerint. 

 

4. Szakemberek szerint vannak olyan nemzetségek, amelyek magvetését ilyenkor elvégezve 

számíthatunk a legeredményesebb kelésre. Vetésre ajánlott nemzetségek: Rebutia, Frailea, 

Oreocereus. 

 

Ficzere Miklós 

 

 

A képek megjelentek a Debreceni Pozsgástár 2006. 4. számában, Kovács Mónika: Kaktuszok és 

más pozsgásnövények leggyakrabban előforduló állati kártevői című cikkében. 

 

                 meztelen csiga                                gyapjastetvek                               pajzstetvek 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Írta: Szabó Gábor 

 

 

A növényi sejt általános megjelenítése az 1. képen látható:   → → 

-n: sejtmag (nucleus) 

-p: falmenti citoplazmatömlő 

-v: vacuolum vagy sejtnedvüregek 

A vakuólum egy nagy központi üreget képez. A vakuólumot a 

citoplazmától a tonoplaszt választja el, és ez megakadályozza a részben 

ártalmas sejtnedv anyagoknak a citoplazmába való kiáramlását. A 

vakuólumokban számos szerves és szervetlen anyag található oldott 

állapotban. Ezek az ozmoaktív anyagok határozzák meg a sejtek 

szívóerejét. Kifejlődött sejtekben a sejtnedv 95%-a víz. A sejtnedvben 

raktározott rezervaanyagok megfelelő enzimek jelenlétében újból 

mobilizálódhatnak és felhasználódhatnak az anyagcserében. A vakuólum számos anyaga azonban 

exkrétum, amely nem lép vissza az anyagcserébe. De ezeknek az anyagoknak is van biológiai 

jelentőségük. Így például az alkaloidok és glikozidok védik a növényt a rágcsálók ellen, mások a 

sejt ozmotikus szívóértékét fokozzák. A vakuólum nemcsak a legkülönbözőbb 

anyagcseretermékek raktározó helye, hanem ezen anyagok fontos átalakulási helye is. A növényi 

sejtek normális működéséhez szükséges, hogy a sejtek meghatározott fokig vízzel telítve 

legyenek. A szárazföldi növények életének egyik legfeltűnőbb ellentmondása, hogy szárazföldi 

környezetük ellenére megmarad a víztelítettségi állapot élettani szükségessége. A szárazföldi 

növények látszólagosan állandó víztelítettségi állapotát a vízfelvétel és vízleadás egymással 

összefüggő folyamata tartja fenn, amely sajátos vízgazdálkodást, a növények vízcseréjét 

eredményezi. A növény vízcserefolyamatát a szárazföldi életmódhoz való alkalmazkodás 

folyamán sajátos vízfelvevő szerv (gyökérzet), vízvezető szállítórendszer (tracheák és tracheidák) 

és szabályozó szövetrendszer (bőrszövet) kialakulása tette lehetővé. Ennek a differenciálódásnak 

következtében a növény testén nagy mennyiségű víz mehet át. Általában a száraz, meleg éghajlat 

alatt tenyésző növények több vizet fogyasztanak, mint a hidegebb, nedvesebb éghajlat alatt fejlődő 

növények. Kimutatták, hogy egy kukoricanövény 173 nap alatt 14 kg vizet párologtat el, a kender 

egy egyede 140 nap alatt 27 kg vizet, a napraforgó pedig 140 nap alatt 66 kg vizet párologtat el. 

Az említett idő alatt képződött szerves anyag analízise azt mutatja, hogy a növény testén átáramló 

vízből csak 1-2 ezrelék használódik fel anyagképzésre a növényben. A felvett víz eltávozik. Ez 

vízveszteséget okoz a növényben, és így a gyökérzet újabb víztömeget képes abszorbeálni. A 

párolgás hőelvonással jár, ami meggátolja a növény túlmelegedését, tehát hőszabályzó szerepet 

tölt be, ugyanis a hő termelő reakciók és főleg a napsugarak emelik a növény hőmérsékletét. A 

vízháztartás szempontjából igen fontos a növények vízmegtartó képessége és a vízvesztés kritikus 

hatása. A vízmegtartó képességen a növényeknek azt a tulajdonságát értjük, hogy szárazságban 

vízutánpótlás nélkül mennyi ideig képesek tárolni a szervezetükben lévő vizet. Például, az Opuntia 

a talajból kivéve, száraz szobalevegőn 2 évig is életben marad. Egy 37,5 kg súlyú kaktusz 6 évig 

élt vízfelvétel nélkül (öntözés nélkül) és eközben csak 10 liter vizet veszített. A kaktuszok 

víztároló szöveteikben sok szerves savat és pektint tartalmaznak, amelyek lekötik a vizet. A 

növények átmenetileg igen különböző vízmennyiséget veszíthetnek el, pl. a lucerna teljes 

víztartalmának 70%-át is elveszítheti, a paradicsom csak 52%-át, a tök 51%-át, míg a sárgarépa 

csak 42%-át. Ez a vízveszteség kritikus határa a felsorolt növényeknél. A növények teste általában 

70-90% vizet tartalmaz. Ez a vízmennyiség azonban 

 

 

 

 



 

 

 

 

 változik szervek, életkor és termőhelyek szerint. Legnagyobb víztartalmuk van a szukkulens 

növények vízraktározó szöveteinek (99%), és a nedvdús húsos terméseknek (85-95%), pl. dinnye, 

uborka, paradicsom, körte, alma szőlő, stb. Közepes vízmennyisége van a fatestnek (40-50%) és 

legkevesebb a magvaknak (10-16%). A lágyszárú növények vízben gazdagabbak (75-80%), mint 

fásszárúak (40-50%). A levelek víztartalma szoros összefüggésben van a termőhellyel. A 

vízinövények levele 90%, a mezofitáké 80% (Közepes vízellátású és vízigényű növények a réti, 

erdei és szabadföldi termesztett növényeink javarésze), a keménylombú növényeké 50-60% vizet 

tartalmaz. A víztartalom függ a fejlődési állapottól is. Általában a szerv öregedésével csökken. A 

soksejtű szervezetek esetében csak a test felületén lévő sejtek vehetik fel a vizet és tápanyagokat 

közvetlenül a külső környezetből, míg a test belsejében lévő sejtek a szomszédos sejtekből veszik 

át azokat. A XIX. század kutatásai alapján a sejtek vízfelvételét csupán fizikai folyamatokkal, a 

duzzadás vagy imbibíció, a diffuzió és ozmózis jelenségével magyarázták. Ma a behatóbb 

elemzések kimutatták, hogy a víz felvételében ezen fizikai jelenségek mellett a növényi sejt aktív 

életműködésének, elsősorban a légzésnek is jelentős szerepe van. 

 

A VIZFELVÉTEL FIZIKAI ALAPJELENSÉGEI 

 

A duzzadás. A duzzadás vagy imbibíció vagy imbibáció a hidrofil kolloidoknak vízfelvétellel járó 

reverzibilis súly- és térfogat gyarapodása. Az imbibíció jelenségét jól megfigyelhetjük a 

vízbehelyezett légszáraz magvakon. A fehérjés magvak (borsó, paszuly) duzzadnak a legnagyobb 

mértékben, azután a keményítős magvak és legkevésbé az olajos magvak. A duzzadó testek igen 

nagy erővel szívják magukba a vizet. Ez a szívóerő az úgynevezett duzzadási vagy imbibációs erő. 

A diffúzió és ozmózis. Diffúzión értjük két egymással keveredő, de kémiai reakcióba nem lépő 

gáz vagy oldat részecskéinek a térben való egyenletes eloszlását. Például, ha egy kémcsőben 

KMnO4 - vagy CuSO4- oldatra óvatosan vizet rétegezünk, bizonyos idő múlva a két folyadék éles 

színhatára elmosódik, majd hosszabb idő múlva egyforma színű lesz az egész folyadékmennyiség. 

A keveredés oka a molekulák termikus mozgása, a Brown - féle mozgás, ami a nagyobb 

koncentrációjú hely felől a kisebb koncentráció felé történik, és addig tart, míg a 

koncentrációkülönbség kiegyenlítődik. Ha a réz-szulfát-oldatot és vizet permeábilis hártyával 

(pergamenpapír, cellulóz és sejtfal) választjuk el egymástól, akkor a diffúzió lassúbb lesz, de a 

CuSO4-molekulák így is áthatolnak a hártyán. Ez a lassított diffúzió vagy tágabb értelemben vett 

ozmózis. Ha ellenben a CuSO4 - oldatot és vizet félig áteresztő, szemipermeábilis  hártyával 

választjuk el, a hártyán csak az oldószer, a víz molekulái hatolnak át. Ez a szűkebb értelemben 

vett ozmózis. Tehát a szemipermeábilis hártyán át történő diffúziót nevezzük ozmózisnak. Az 

ozmózis sebessége egyenesen arányos a koncentrációkülönbséggel és a hőmérséklettel, továbbá 

függ az oldott részecskék minőségétől, a két oldat keveredő képességétől és a hártyának az oldattal 

való imbibálódásától.  A természetben nincsenek tökéletes szemipermeábilis hártyák. A növényi 

és állati hártyák "szelektíve" szemipermeábilisak, vagyis bizonyos mértékben átengednek 

bizonyos vízben oldott anyagokat is, tehát anyagválogató képességük van. Ilyenek a növényi 

sejtben a plazmalemma, a tonoplaszt és a kompartimenteket elválasztó plazmahártyák. Az 

ozmózis szempontjából megkülönböztetünk ozmóaktív és ozmóinaktiv anyagokat. Az ozmóaktív 

anyagok a sejtekből vagy oldatokból vizet vonnak el, vagyis szívóhatást fejtenek ki. Az 

ozmóinaktív anyagok viszont ozmózis szempontjából hatástalanok, a sejtekből nem szívnak el 

vizet. A savak imbibíciós sebessége nagyobb, mint a vízé és így gyorsabban hatolnak át a 

hártyákon, mint a víz. 

Turgeszcencia, plazmolízis, szívóerő. Ha egy növényi sejtet vagy szövetdarabot vízbe vagy a 

sejtnedvnél hígabb, úgynevezett hipotóniás oldatba helyezünk, akkor víz hatol be a sejtekbe, 

endozmózis történik, nő a vakuólum térfogata s ezáltal belső feszültség keletkezik, ami kifeszíti a 

sejtfalat. A sejtfal elasztikusan megnyúlik és megnagyobbodik a sejt térfogata. Mivel a cellulóz és 

a sejtfal nyújthatósága korlátolt (10-20%), egy adott pillanatban a megnyúlás megszűnik, és a 

sejtfal ellentétes nyomást úgynevezett falnyomást gyakorol a sejttartalomra. Amikor maximális a 

falnyomás, a sejt szívóhatása is megszűnik. A sejtnek ezt a vízzel telített állapotát 

turgeszcenciának, vagy röviden turgornak nevezzük, s az ennek folyamán fellépő ozmózisos 

 

 

 

 



 

 

 

 

nyomást pedig turgornyomásnak hívjuk. Ennek a két ellentétes erőnek az eredője a sejt feszes, 

turgeszcens állapota. Ez az élő sejtek tulajdonsága. A holt sejtek plazmája permeábilis és ezekben 

turgor állapot nem keletkezhet. A turgor egyes vízinövényeknél és lágyszárú növényeknél fontos 

mechanikai szerepet tölt be, biztosítja a növények merev tartását, pótolja a szilárdító szövetek 

hiányát. Egyes szélsőséges esetekben előfordul, hogy a turgornyomás felülmúlja a falnyomást és 

ekkor a sejtfal felszakad. Így például az érett, nagy cukortartalmú, vékonyhéjú gyümölcs felreped. 

Ez tartós esőzések idején is bekövetkezik a cseresznye-, szőlő-, szilva-, paradicsomtermések 

esetében. Ha egy sejt valamilyen okból kifolyólag vizet veszt, a vízveszteség következtében 

csökken a vakuolum térfogata, a plazma és a sejtfal is összezsugorodik. Ha a vízvesztés tovább 

tart, akkor a sejtfal további összehúzódásra nem képes, s így a tovább zsugorodó plazma a 

sejtfalról leválik, bekövetkezik a plazmolízis. Ugyanis a sejtnedv és a tonoplaszt közti adhéziós 

erő nagyobb, mint amekkora erővel a plazmalemma tapad a sejtfalhoz. A plazmatömlő és a sejtfal 

között lévő térbe behatol az elektrolit oldat, az úgynevezett plazmolitikum. Ha megindul a víz 

befelé áramlása a vakoulumba és a plazmatömlő visszatér eredeti állapotába, újra a sejtfalhoz 

simul. A plazmolízis teljes megszűnését deplazmolízisnek nevezzük. A plazmolízis és 

deplazmolízis többször is ismétlődhet egymás után, de csak amíg a sejt él. 

A plazmolízis formái. A plazmatömlőnek a sejtfalról való leválási 

formája szerint megkülönböztetünk konkáv, konvex, sapka-, és 

tonoplaszt plazmolízist. → →                                                    2. kép 

A plazmolízis konkáv és konvex jellegét a K
+
- és Na

+ 
- és általában az 

egy vegyértékű kationok határozzák meg és ezek a plazmára 

duzzasztóan hatnak, ezzel szemben a Ca
++

- és általában a két- és 

háromértékű kationok a plazmát zsugorítják. 

A sejtek szívóereje. A növényekben a víz mozgását nem a sejtnedv 

ozmotikus értéke, hanem a sejtek szívóereje szabályozza. A sejt 

szívóerejének van egy maximális és egy relatív értéke. A maximális 

szívóerő egyenlő a sejt ozmotikus értékével, a relatív szívóerő pedig az 

ozmotikus nyomás és turgornyomás különbségével. Azonban a sejt 

nemcsak ozmotikus értékével hat a vízfelvételre, hanem a plazma 

aktív élettevékenységével is vizet vesz fel és présel a vakuolumba. 

Eddig tart a Péterfi István és Brugovitzky Edit által irt könyv "A 

növények életfolyamatai"-ból rövidített kivonatolás. 

 

A fentiek alapján megpróbálok egyes általam megfigyelt jelenségre magyarázatott keresni. 
 

A plazmolízis megjelenése a mi dilettáns értelmezésünkben azt jelenti, hogy a növény nem jut 

megfelelő mennyiségű vízhez, és kezdi felhasználni a sejtjeibe elraktározott vizet. Minél tovább 

tart ennek a tartalék vízmennyiségnek a felhasználása, annál inkább kiürül a vakuólum, annál 

kisebb lesz a plazma térfogata és annál inkább csökken a turgornyomás is a sejtfalakra. Ez a 

plazma térfogat csökkenés visszafordítható - reverzibilis egy bizonyos, kritikus pontig. Ha ezen 

kritikus pont előtt a növény és természetesen a sejtek újra vízhez jutnak, elkezdődik a 

deplazmolízis, azaz újra feltöltődik a vakuólum a plazma anyagával, és újra megnő a turgor, amíg 

egyenlő lesz a sejtfal nyomásával. Ez történik a kísérletemen bemutatott tulipánnal. A tulipánt a 

kereskedelemben vettem. 

Víz nélkül tettem a vázába. 3. kép. 

- 35 perc múlva a virág kezdett kinyílni, mivel a szobában +21
0
C- volt. 4. kép. 

- 1 óra 50 perckor a virág teljesen kinyílt, de a szár sejtjeiben már esett a turgornyomás, és a szár 

láthatóan lejjebb hajlott. 5. kép. 

- 2 óra 30 perc után a virág már teljesen lekókadt, nem hervadt el, de a szárnak még van ereje 

tartani. 6. kép. 

- 5 óra 20 perc után virág már nem tudott jobban lekókadni. 7. kép. A szár már nem tudta tartani a 

virágot. Nem folytattam tovább a víznélküli tartást, nem akartam, hogy a plazmolízis elérje az 

irreverzíbilis pontot és a vázát felöntöttem vízzel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.                                4.                                           5.                                                      6. 

 
       7.                                              8.                                              9.                                     10. 

- 3 óra 20 perckor a virág láthatóan emelkedett. 8. kép. (A vízzel való felöntéstől számítva.) 

- 3 óra 40 perckor elég gyorsan tér vissza a növény sejtjeibe a turgornyomás. 9. kép. A szár már 

teljesen egyenes. 

- 5óra 40 perckor a virág teljesen kiegyenesedett. A növénynek nincs alul semmivel fix 

kapcsolata, ezért nem tudott teljesen kiegyenesedni. 10. kép. 

- A növény 3 óra 10 perc alatt kb. 25,12cm
3 

vizet fogyasztott el a vázából az összes elpárologtatott 

vízzel együtt. Másnap leöntötten a vizet a vázából, hogy lássam, körülbelül mennyi idő elteltével 

jut el a plazmolizis kritikus pontjáig, amikor visszafordíthatatlan a vízveszteség, tehát hiába 

jutatjuk a növényt bármilyen mennyiségű vízhez, a növény nem tér magához, mert már halott, ez 

az időtartam kb. 9 óra. 

Megjegyzés: Nem tudom mennyire elfogadható a fent leirt kísérlet a következő okok miatt. A 

tulipánt virágüzletben vettem. Biztos jóval korábban lett levágva és ki tudja hol termesztették és 

milyen körülményes, hosszú ideig tartó úton jutott el a virágüzletbe. Egész biztos valamivel 

kezelve volt, hogy legalább 10 napig ne hervadjon el. Nálam március 14-ikén még nagy hó volt 

(11. kép), és 23-ikán a tulipántok még csak a 12. képen látható méretűek, tehát nem a mi 

zónánkból származik. 

  
                                    11.                                                                       12. 

Olvastam és a kolozsvári botanikus kertben láttam is, hogy egyes Opuntia-félék hogyan 

használják fel saját védelmükre a turgornyomás változását az Észak amerikai kontinens 50. 

 

 

 

 



 

 

 

 

szélességi fokai körül élő Opuntiák. Még a nagy hidegek beállta előtt, még akkor is ha esős idők 

vannak, lecsökkentik a turgornyomást, elpetyhüdik a testük és elfekszik a talajon. Így a szelektől 

védve vannak és a rövidesen elkezdődő havazások jó hőszigetelő, vastag hóréteggel takarják be 

őket. Tavasszal mikor a hó elolvadt úgy néznek ki, mintha meg lennének rothadva, de rövid idő 

elteltével kitelnek és újra élő növényekké változnak. Valószínűleg elég kevés kaktusz viselkedik 

ilyenformán. Én elkezdtem kipróbálni, melyikek azok a növényeim, amelyek a kaktuszházam 

ablakpárkányán, esőtől nagyjában védett helyen kibírják a tél hidegét. 

 

 
                         13.                                                        14.                                          15. 

A 13. képen látható Escobaria leei már – 29 °C-os hideget több télen kibírt és már második éve 

virágzik. A Coryphantha vivipara és az Opuntia sp. idén teleltek először a szabadban. A tél idén 

csak -20 °C-ig hűlt le. Kibírták láthatatlan vízveszteség nélkül. Ezek valószínűleg a vízveszteség 

ellen a plazmában olyan anyagok nagyobb mennyiségét raktározzák el, melyek a plazmát sűrűbbé 

és fagyállóbbá teszik. Üvegházban okt.1-től víz nélkül, a hidegebb időszakban hungarocellel fedet 

üveg alatt , sötétben és +6°C hőmérsékleten a legtöbb növényen tavaszra jól látszik a vízveszteség, 

mint a 14. téli és 15. nyári képeken látszik. De ezeknek a vízvesztesége nem éri el sohase a 

visszafordíthatatlansági, irreverzibilis mértéket. A legtöbb fagytűrő kaktusz valószínűleg így 

védekezik a megfagyás ellen. Még soha sem hallottam télen elfekvő cereuszokról, hogy ne 

fagyjanak meg. Már régebbtől figyelem egyes növények úgynevezett "biológiai fagyhalálát". 

Lehet, hogy ez is lehetséges, de a nálam téli nem megfelelő körülmények között tartott és 

elpusztult növények szerintem a vízhiánytól pusztult el. A kaktuszházban felejtett 30 cm-es 

Eriocactus leninghausii tavaszra elpusztult. Kemény, száraz, holt növénymaradvány volt, nem 

pedig rothadó lágy, megfagyott szerves anyag. Ugyanígy jártak a 16. képen látható növények is. 
Véleményem szerint, azok a növények, melyek télire majdnem semmi, vagy nagyon kevés vizet 

vesztenek, a sejtjeikben olyan anyagokat (sókat) halmoznak fel nagyobb mennyiségben, amelyek 

nem engedik állaguk megfagyását. Plazmolízis nem feltétlenül és kötelezően egyforma mértékű az 

egész növényben. A 17. képen látható Rhipsalis sp. december-februári periódusban, mikor 

őshazájában forró nyár van, sok napsütéssel, nálam sötétben, víz nélkül, +6
0
C hőmérsékleten 

  16. és 17. kép 

 

 

 



 

 

 

 

telel, elkezdett elpusztulni. A képen látszik, hogy egyes részeken akkora lett a vízveszteség, hogy 

az a rész elpusztult, elszáradt, de egyes részek azért mégis életben maradtak. Tehát növényeinkkel 

megtörténhet, hogy valamilyen okból kifolyólag valamelyik szárrész, hajtás, legtöbb esetben 

nálunk az Epiphyllumok "levelei" maradhatnak részben vagy egészben megfelelő mennyiségű víz 

nélkül, és ilyenkor részben vagy egész hosszában elszárad. Ezek az elhalt részek eltávolíthatóak, 

és a növény rövid idő után újra pompázhat. Ezek a kiszáradások mind a plazmolízis jelenségével 

magyarázhatóak. Valószínűleg több gyűjtőtárs járt úgy, mint én is. Több növényemen "repedés" 

jelent meg. Ez is a sejtfal feszítő erejét meghaladó turgornyomás eredménye. Egyes növények , ha 

lehetőségük van, addig vesznek fel vizet mérték nélkül, míg a belső turgornyomástól 

megrepednek. A következő képeken ilyen "repedt" növények vannak. 

 
                  18.                                              19.                                                  20. 

A 18. képen egy Turbinicarpus, a 19-en egy Echinocereus, míg a 20. képen egy Neochilenia. Ezek 

a növények egymástól több mint 1000 km-re eső területeken őshonosak. Egyetlen közös lehet 

bennük, hogy a talajból több K
+
-, Na

+
-
 
esetleg más hasonló tulajdonságokat generáló kationokat 

vesznek fel nagyobb mértékben, mint a többi, más vidékeken élő, 

de ugyanabba a génuszba tartozó társaik, és ezért repednek meg, 

míg a faj más vidéken honos egyedei nem repednek meg. Esetleg 

egy génuszra ez a tulajdonság csak akkor lehet jellemző, ha az 

egész nemzetség egy kis területen található, ahol a talaj 

mindenütt hasonló összetevőket tartalmaz. Mi a teendőnk? Ha 

repedt növényt találunk, tartsuk olyan helyen, ahol csak 

kontroláltan kap nedvességet. A turgeszcenciával kapcsolatban 

van még egy komoly probléma, én idetartozónak tartom, de 

lehet, hogy nem idevaló, de ez nem életbevágó probléma. Én 

nagyon szeretem a Schlumbergera- és Hatiora-féléket. Elég sok 

szupermarketben lehet időnként nagyon szép és különleges színű 

virágúakat kapni. Öreg gyűjtőnek mit jelent egy-egy csórt hajtás meggyökereztetése. Egy évben, 

különböző szupermarketekben, mikor senki sem látott, le-letörtem egy pár hajtást, zsebre dugtam, 

amikor mentem ki, a sziréna nem jelzett, úgyhogy otthon örömmel tettem beszáradni, majd földbe 

gyökereztetni. Azt hiszem a legalább 20 féle hajtásból egy sem maradt meg. Csak azok maradtak 

meg. amelyeket nem a virágzási időszakban szereztem be, de ezeknek nem tudom a színüket, és 

valószínűleg több azonos színű lesz. Most már rendes emberé váltam, és ami megtetszik, 

megveszem. Megfigyeltem, hogy ha virágzási periódusban törünk le egy hajtást, az be van 

"programozva" az utódok biztosítására. A bimbó nélküli hajtás bimbót kezd növeszteni, ha bimbós 

volt, a virág kinyílik, ha a bimbót letéptem, újra hozott bimbót és ezt mind a letört hajtás sejtjeiben 

elraktározott víz felhasználásával, és nem kezd gyökereket növeszteni. Természetesen a kevés 

vizet tartalmazó hajtások se magot, se gyökeret nem hoztak, és mind elpusztultak. 21. kép. 

 

 

 

 

21. 



 

 

 

 

Ez talán a beprogramozott fajfenntartási ösztön, mert a fiatal utódok fontosabbak, mint az öregek. 

Csak olyan időben törjünk hajtást ilyen filigrán növényekről, mikor nincsenek virágzási 

periódusban. (22. kép) Egy ehhez hasonló megfigyelésben volt részem már vagy 10 évvel ezelőtt 

is. Egy Neochilenia taltalensis gyökerei betegek voltak, ezért eltávolítottam, letettem beszáradni a 

növényt és két hét után letettem gyökerezni. Nem akart gyökereket hajtani, de elkezdtek nőni a 

bimbói (23 kép), majd kivirágzott (24. kép) és végül beérlelte a magokat és elkezdte kiszórni (25. 

kép). 

 
      22.                                         23.                                            24.                                     25. 

Gyökeret csak miután megszabadult a magoktól, kezdett növeszteni. Ez a növény megmaradt, 

mert elég tömzsi testű, elég nagymennyiségű vizet tartalmaz a teste. Ha megfigyeljük a három 

képet, nem veszünk észre semmi víztartalom veszteség miatti zsugorodást. Tehát az ilyen típusú 

nagyobb testű növények sarjait nyugodtan beszerezhetjük, mert megmaradnak. A fentiekért 

történik meg velünk az a kellemetlenség, hogy a kicsi és nem megfelelő időben beszerzett sarjak 

nem maradnak meg. Sokszor van problémám a szerzett oltott növények teleltetésével. Az 

általában legjobb oltóalanyoknak elismert kaktusz fajták kényesek a teleltetési körülményekre. Ha 

olyankor szerzem a növényt, hogy még a feloltott rész átoltható vagy meggyökereztethető, akkor 

minden rendben, mert átoltom olyan alanyra, mely jól bírja az én teleltetési lehetőségeimet, vagy 

leteszem saját gyökérre. Az alanyt télen a többi 

növénnyel tartom, tavaszra elválik, hogy az 

alany elpusztult vagy megmarad, és később 

felhasználhatom. A 26. képen látható alany is 

olyan, amely az én teleltetési lehetőségeimet nem 

bírja ki. Már puha az állaga, de már nem él. 

Nálam a Rhipsalisra oltott növények az alany 

biztos téli pusztulása miatt nem maradnak meg. 

Túl sok vizet vesztett a tél folyamán. Mindenki, 

aki oltással is foglalkozik, az oltóalanyok 

kiválasztásakor arra is kell vigyázzon, hogy ezek 

a teleltetési körülményeket jól bírják. 

 

 

 

Szabó Gábor 

Erdély - Négyfalu - Sacele 

 

 

 

 

26. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sok szervezési buktatón átevickélve a régi helyszínen, a Kölcsey Központ épületében sikerült a 

2015. évi 46. Debreceni Virágkarneválhoz kapcsolódó kaktusz és egyéb pozsgás növény kiállítást 

és vásárt megrendezni. Sajnos egyre jobban terjed az a nézet, amely a rendezvények résztvevőit 

egyszerű üzleti lehetőségként kezeli, kiknek mérhetetlenül hosszú és feneketlen zsebéből bőséges 

pénzáradatot lehet kiontani. Természetesen ilyenek is léteznek, azonban Társaságunk és sok más 

civil szervezet nem sorolható közéjük. A nagy gonddal és igényességgel elkészített több m
2 

nagyságú óriás plakátunk sem kerülhetett kihelyezésre az előzőleg közösen történt egyeztetés 

ellenére sem. 

 

 
 

A kiállítást aug. 15-én délután 3 órakor Papp László, Társaságunk tiszteletbeli elnöke, a Debreceni 

Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Csajbók József, az 

MKPT elnöke okleveleket adott át. 
 

                                                      Katona József                                  Nagy József az iskolai oklevelekkel 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Oklevelet kaptak 

 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság szakmai folyóirata, a Debreceni Pozsgástár kiemelkedő tartalmi 
megjelenése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként: 
 
Prof. Dr. Gellén János, Szeged 

Katona József, Debrecen 

Szabó Gábor, Brassó-Négyfalu 

 

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Iskolaprogramja keretében végzett kiemelkedő és eredményes 
együttműködés elismeréseként: 
 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Berettyóújfalu 

Karácsony Sándor Általános Iskola, Földes 

József Attila Általános Iskola, Berettyóújfalu 

 

 

 
 

 

A kiállításon növényeikkel részt vett: Katona József, Kolovics József, Szigetvár, Dr. 

Csajbók József, Tóth Norbert, Szászi Róbert, Haláp, Nagy József, Mikepércs, Dávid Lajos, 

Ficzere Miklós, Szunyogh Menyhért, Nyíregyháza, Márföldi Tamás, Nyíregyháza, Debreceni 

Egyetem Botanikus Kertje, Rácz László, Agócs György, Demjén, Erdei Gyula, Hosszúpályi, Dr. 

Buglyó Péter, Lénárd József, Dóró Antal, Hajdúszoboszló, Nagy Tibor, Szabados Attila, Fót, 

Morvay István. A település megjelölés nélküliek debreceni kiállítók. 

 

Képek: Katona József: 2., a többi Dr. Csajbók József. 

Ficzere Miklós, Debrecen 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                    1. A megnyitó                                                                    2. A megnyitó 

 

 
          3. Katona József növényei                                                4. Ficzere Miklós növényei 

 

                                                                  5. Agócs György növényei 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
                          6. Erdei Gyula növényei                                                    7. Tóth Norbert növényei 

 
                            8. Dávid Lajos növényei                                                   9. Szászi Róbert növényei 

 
                     10. Dr. Buglyó Péter növényei                                               11. Rácz László növényei 

                                                                        12. Nagy József növényei 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
              13. Nagy Tibor növényei                14. Morvay István, Márföldi Tamás és Szunyogh Menyhért növényei 

 
                 15. Szunyogh Menyhért növényei                                                  16. Kiállítási részlet 

                         17. Debreceni Botanikus Kert növényei                            18. Dóró Antal növényei 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
   19. Kolovics József és Lénárd József növényei                                     20. Kiállítási részlet 

        20-21. Kiállítási plakátok 

 

 
 

 

 

Társaságunk titkára, Szászi Róbert kérése a Debreceni Pozsgástár olvasóihoz 
 

Kérem a Debreceni Pozsgástár olvasóit, hogy aki a negyedévek végén nem kapja meg a Debreceni 

Pozsgástárt, ezt feltétlenül jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén: nogo@freemail.hu vagy 
nogorobert@gmail.com Jelzésük azért fontos, mert a Debreceni Pozsgástár postázása az egyik 

feladatom, és szeretnék napra kész nyilvántartással rendelkezni, illetve senkinek nem szeretnék 

kellemetlenséget okozni a postázás esetleges elmaradásával. Sajnos, minden negyedévben 

előfordul egy-két kézbesítetlenség, néha több is, amelyet csak akkor tudok gyorsan megoldani, 

amennyiben e tényről értesítenek. Segítségüket előre is köszönöm!          Szászi Róbert 
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HÍRLEVELÜNK TÉMÁJÁNAK ELŐZMÉNYEI: 
 

Urbán Sándor: Nagybetűvel vagy kisbetűvel (Hírlevél, 2014. december), 
Ficzere Miklós: A kaktusztan (kaktológia) magyar nyelvezetének globalizációs rongálása 

(Hírlevél, 2015. május), 
Dr. Szűts László: Az idegen szavak és nevek kiejtési gondjairól (Hírlevél, 2015. július) című írások. 

Prof. Dr. Szabó István: Bevezetés a botanikai latin szavak és kifejezések használatába 
(Hírlevél, 2015. augusztus) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Írta: Berecz József 
 
 
Nagyon megörültem, mikor a latin kiejtési szabályzatról olvashattam a Hírlevélben, mert magam is sokszor 
tapasztalhattam, hogy a gyűjtők (kertbarátok, kaktuszosok, orchideagyűjtők) nagy bajban vannak a latin 
nyelvre épülő tudományos nevek ejtésekor. Érzik, hogy magyar fonetikát nem használhatnak, s aztán 
egészen furcsa alakzatok keletkeznek a regula nem tudása miatt. Manapság egyre több a különböző 
műveltségi alappal rendelkező növénybarát, ugyanakkor - különösen a kaktuszoknál és az orchideáknál - 
alig van magyar megfelelője az egyes fajok nevének, tehát segítségre szorulnak. 
Magam a 80-as évek elején kezdtem foglalkozni a növényekkel, kicsit később a botanikával, s így a 
tudományos nevekkel. A kiejtést olyan kaktuszosoktól tanultam, mint dr. Kiss József szombathelyi 
főállatorvos és dr. Győrvári Sándor orvos (sajnos már jó ideje az örök kaktuszmezőkön gyönyörködnek 
kedvenceikben), később a szakirodalom tanulmányozása után vettem a bátorságot, hogy megjelentessek 
erről egy ismeretterjesztő cikket az Orchidea és Bromélia újság 2010/3. számában az orchideabarátok 
részére. 
A megengedő szabályzat híve vagyok, tehát a már rögzült kiejtést - a nem latin közszavak esetében - nem 
ostoroznám. Nem kárhoztathatjuk a német hatást az sch s-nek, a ch h-nak, talán még a v v-nek és a z c-nek 
ejtése esetében sem, mindazonáltal persze normaként ez nem elfogadható. Kiss Józsi bácsi az ortodox latin 
ejtés híve volt, ám megfeledkezett róla, ha német családnévvel találkozott: fírekki (Viereck), cánii (Zahn), 
súmanni (Schumann), stb. Megemlítem, hogy az orchidea szavunk is német hatásra rögzült a mai alakjára. 
A botanikai nevek igen jelentős része ma már különböző nemzetiségű és nyelvű tudósok, kertészek és azok 
családtagjainak nevéből ered. Nagyon változatos ezek ejtése. Latinos pl. a Rebutia, németes a Verschaffeltii 
(Cylindropuntia verschaffeltii). Számos olyan hanggal (betűvel) találkozhatunk a nómenklatúrában, amelynek 
a latinban nincs megfelelője, s a latin szabályzat szerint kiejthetetlen: klotzscheana, knowltonii, smrzianus, 
warszczewiczii, stb. Számomra furcsa lenne, ha híres botanikusunk, Dr. Soó Rezső nevét így hallanánk: szói 
(pl. Facus sooi). Véleményem szerint ezekben az esetekben célszerű az eredeti nyelv fonetikáját követni. 
Eltérhetünk a szabálytól - szerintem - akkor is, ha a név eredeti nyelven kifejezőbb, így könnyebben felidézi 
a fogalmat: chilensis - csilenzisz, chihuahuensis - csihuahuenzisz, stb. A latin élő nyelvként való 
használatakor Chile vagy a Csihuahua, mint földrajzi fogalom nem is volt ismert. Ezek az eltérések nem 
okoznak a használók között félreértéseket, ahogy nekünk sem okoz legtöbbször gondot a megértésben a 
mások általi helytelen ejtés, legfeljebb a fülünket sérti a "kokkinea" (coccinea) vagy az "euphorbia" 
(Euphorbia). 
 

 

 

 



 

 

 

 

Aligha lenne értelme a hangbázisunkból hiányzó rövid á (ajakkerekítés nélküli palócos á) erőltetésének a 
latin a helyén. A II. vh. előtt ellenben ez norma volt az idegen szavakban a művelt beszédben, mára azonban 
ez már a múlté, még a palócvidék lakossága is elhagyja, kihalnak az így beszélők, mert a fiatalok a médiából 
sajátítják el az egységes ejtést. Lehet, hogy ez sajnálatos, de tény. Egyes nyelvészek, vagy pl. Kodály annak 
idején erőfeszítéseket tettek arra, hogy a Dunántúl nagy részén az akkor még általános nyílt és zárt e hangot 
(az ember szóban elöl a nyílt, hátul a zárt e, a szögedi nyelvjárás pedig a zárt e helyén ejt ö-t) megmentsék, 
ám ez sem volt megvalósítható, mert szél ellen nem lehet...! Pedig pl. a mentek - ma azonos alakú szó - 
mind a négy jelentését meg lehetett általuk különböztetni, s ha sikerült volna az "akció", nyelvünk nem lenne 
"eszperente". Nyelvünkben az e aránya a magánhangzók között mintegy 50%-os! Végül megjegyezném, 
hogy tisztelem azokat, akik ragaszkodnak az eredeti kiejtési szabályokhoz, s az előbb említett esetekben is 
latinos hangokat használom. Magam is javasoltam már több helyen a Kertészeti szótár valamilyen formában 
történő újrakiadását. Ha ismerjük egyes latin szavak jelentését, megtanulni, használni is könnyebb azokat - 
az intellektuális örömérzésről nem is beszélve. 
 

Berecz József 
Nyirád 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

A http://www.aztekium.ro/forum3b/viewtopic.php?f=18&t=5&start=10 linken ismertetőt, 

„idézetet” olvashatunk a Trichocereus spachianus cv. 'HUNGARIA' kaktuszról, amely erősen 

hiányos, és eltér az eredeti közléstől. Az ismertetés nem a KUAS 1967 júliusi számából 

származik, hanem a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Ház Kaktuszkedvelők Szakköre Értesítőjében 

1967 decemberében (IV. évfolyam 12. szám, 3-5. oldal) másodközlésként magyar nyelven 

megjelent cikkből. 

Címe: Trichocereus spachianus cv. 'HUNGARIA' Kondér 1967 

          Cereus hungaricus Földi 1936, Cereopsis hungaricus /Földi/ Horváth 1936 

Szerzője: Kondér István okl. mérnök, Budapest, XIII. Dózsa Gy. u. 14o. III. 34. 

 

Az eredeti, hiánytalan magyar nyelvű cikk Társaságunk honlapján ezen a pdf olvasása linken 

megtekinthatő a hivatkozott Csili Értesítő 3. oldalára lapozva. 

 

Természetesen öröm számunkra az ismertetés az Aztekium Egyesület Honlapján. A helyesbítés 

nem is az Aztekium feladata, ezt remélhetőleg megteszi az idézet beküldője, szem előtt tartva, 

hogy a pontatlan és hiányos ismertetések ne okozhassanak bonyodalmakat a szakirodalom későbbi 

búvárlóinak. 

A KUAS-ban a következő címmel jelent meg a Kondér cikk: 

 
Kondér, Stefan: Trichocereus spachianus cv. 'Hungaria' 

Kondér 1967 (Cereus hungaricus Földi 
1936, Cereopsis hungaricus (Földi) Horväth 

1936) 132 
Érdekesség a Kondér Stefan. Vajon kik szisszennének fel hamarabb, ha mi Karl Schumann helyett 

Schumann Károlyt írnánk? Biztos a tipp! Nem a németek… 

 

(-fm-) 

 
 

 

http://www.aztekium.ro/forum3b/viewtopic.php?f=18&t=5&start=10
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwiPkMbbyp7HAhVMbhQKHTaPBw0&url=http%3A%2F%2Fkaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcikk%2Fnid-332%2Fnid-332-csili-tajekoztato-4.evf.12.1967.december.pdf&ei=GaLIVc-fHszcUbaenmg&usg=AFQjCNEim-QYicW-da9vc6E7B8NBE_chPg&bvm=bv.99804247,d.d24&cad=rja


 

 

 

 

 
 

 
Csak 4.000,-Ft! 

 

Érdeklik a pozsgásnövények és a kaktuszok? A világ élvonalába tartozó írásokat akar olvasni újonnan 

felfedezett növényekről? Ismerni akarja élőhelyüket? Szeretné beszerezni e növényeket? Színvonalas, teljesen 

színes és pontosan megjelenő folyóiratot szeretne? 

 
 

Debreceni Pozsgástár! Megjelenik évente négy alkalommal, újságonként 60 teljesen színes, évente összesen 240 

oldalon, kiváló színes képekkel. A postai költség bérmentesítve az Ön által megadott címig! Ön jogosult 

mindazon kedvezményre, amely megilleti a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület tagjait. 

Ne feledje! Nincs külön tagsági díj, amely növelné az újság megvásárlásának költségeit. Az előfizetés történhet 

belföldi rózsaszínű postai utalványon és banki átutalással a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 

Egyesület számlaszámára:60600084-14000072, Hajdú Takarékszövetkezet. 

Újságunkat régebbi előfizetőinknek is csak akkor tudjuk postázni, ha az éves előfizetési díjat befizették!  

 

 

Érdeklődés, információ: Szászi Róbert e-mail: nogorobert@gmail.com, tel: 30/425-6067 

Tóth Norbert, tel.: 70-366-0492; e-mail: cactusdraco@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Magtára 
 

Kéri és várja, hogy Tisztelt Olvasóink magadományaikkal a korábbi évekhez hasonlóan szíveskedjenek 

elősegíteni a 2014/15. évi magakciónk sikerét. A magvak lehetnek kaktuszok, egyéb pozsgás növények 

(sedumok, kutyatejfélék=Euphorbia, stb.), sziklakerti, alpesi, egyéb lágyszárú növények magvai. Az 

adományozott magvak eladási listáját honlapunkon közzétesszük, amelyből bárki tetszése szerint rendelhet. 

Az értékesítésből származó bevételt teljes egészében a Debreceni Pozsgástár előállítási költségeinek 

fedezetére fordítjuk. Bővebb információ honlapunk linkjére kattintva: 

http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/mkpt/az-mkpt-magtara 

A magvakat a következő címre küldjék: 

Nagyházi Tünde, 4556 Magy, József Attila út 49. Tel: 06-70/323-0308 

E-mail: n.tunde73@gmail.com 

Adományaikat előre is köszönjük, és külön köszönetünk, ha a magvakat megtisztított, felhasználásra 

kész állapotban küldik meg a fenti címre. 
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Dr. Nemes Lajos küldte részünkre az alábbi levelet a kép melléklettel 2015. február 1-én: 

 

Kedves Miklós! 

 

Hozzájutottam a már elküldött, sajnos nem jó minőségű fényképhez. Egy 19. század hetvenes 

éveiben, Paraguayban megjelent Magyar Újságban jelent meg. Anisits Dánielt (baloldalon) és 

Czetz János egykori 1849-es honvédtábornokot ábrázolja. Az utóbbi tábornok Argentínában élt és 

évenként látogatták egymást. 

Örülnék, ha valaki restaurálni tudná a képet, ha egyáltalán ilyen minőségűt lehet. Szabad kezet 

kaptam a képhez, esetleges minőségi javításához. Ha alkalmasnak találod, használd fel. 

 

Üdvözletem küldöm: Lajos 

 

 

 
 

A kép digitális javításával sok helyen próbálkoztunk, de érdemi minőségi javítást nem sikerült 

elérnünk többszöri kísérletezés ellenére sem. A feljavított képpel szerettük volna meglepni a 

Hírlevél olvasóit. Sajnos ez nem sikerült. Jelenleg körvonalazódik egy végső megoldás, amely 

művészi színvonalat adhat sok és aprólékos munkával. E lehetőség ellenére mégis kérjük 

Olvasóinkat, segítsenek a kép valamilyen módon történő javításával. 

Amennyiben sikerülne látványos eredményt elérni, úgy kérjük, a következő címre szíveskedjenek 

a javított képet megküldeni, melyet előre is köszönünk: 

m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

(-fm-) 
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Berettyóújfalu, József Attila Általános Iskola, 2015. május 7. 
 

 

  
 

  
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Karácsony Sándor Általános Iskola, Földes, 2015. május 26. 
Előadás és kiállítás 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Pozsgásnövény elnevezések jelentése latin, német és magyar nyelven. 

Etymological dictionary - denotation of the succulent names in Latin, German and Hungarian languages. 
 

 

dichotomus gabelästig kettéágazó, villaágas 

dichroacantha zweifarbigdornige kétszínű /tarka/ tövisű 

dichroacanthus buntstachelig, 

zweiformig bedornter 

kétszínű /tarka/ tövisű 

dichromus zweifarbiger kétszínű   

dickisoniae benannt nach: 

Mrs. Shirley Dickisoni 

Dickisoni-féle 

dielsianus Eigenname Diels-féle 

diersiana, diersianus benannt nach Diers, Prof. Dr. L. Diers-féle 

difficilis empfindlich, schwierige érzékeny, kényes 

difformis ungleichgestaltig különböző alakú 

diffusa ausgebreitete kiterjedt, széleskörű 

diffusus aus/ gebreitet kiterjedt, terjengős 

digitata gefingert ujjas 

digitalis fingerhutartig gyűszűszerű 

digitiformis fingerförmig ujjalakú 

digitus der Finger ujj 

digueti benannt nach Diguet, Leon Diguet-féle 

dillenii benannt nach Dillenius, Joh 

Jakob 

Dillenius-féle 

dimorpha zweigestaltige kettős alakú, kettős formájú 

dimorphus zweigestaltige kettős alakú, kettős formájú 

dinae benannt nach Frau Dina Buining Dina-féle 

dioicus, dioica Zweihäusig kétlaki 

disciformis schei/ benförmig korong-, diszkosz-, tárcsa alakú 

discocactus scheibenkaktus korongkaktusz 

discolor buntstachelig, bunte többféle, sokszínű, tarka 

disocactus zweifacher Kaktus(nach dem 

Blütenbildung) 

kettős kaktusz(virág forma után) 

dissectus aufgeschnitten szeldelt 

dissimilis unähnlich, abweichend eltérő /nem hasonló/ 

distans abstehend, entfernt távolálló, távoli 

divaricatiflora ausgespreiztblütige szétterpesztett virágú 

divaricatispinus gespreiztdorniger szétterpesztett tövisű 

divaricata, 

divaricatus 

ausgespreitzt szétterpeszkedő, szétálló 

divergens abstehend, entfernt elálló 

dixanthocentron doppelblüten-spornige páros virágú 

dodsonii benannt nach Dodson, J. W. Dodson-féle 

 
Készítette: Kiss László (Orosháza)                                      Lektorálta: Dr. Erostyák Mihály (Orosháza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herczeg Istvánnál járva és növényei között nézelődve elhangzott a kérdés: - Ennek mi a baja? 

Szabó Gábor azonnal válaszolt: - Fuzáriumos rothadás! Hogy megbizonyosodjanak a kételkedők, 

azonnali műtétet elhatározván rögtön kérte a kést és a „műtőskesztyűt”. Képeink jól mutatják a 

vagdalkozás eredményét, a helyes diagnózis tüneteit. 

A bal oldali képeken: Szabó Gábor és Ficzere Miklós. 

Az eseményt megörökítette: Herczeg István. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület internetes újságja 

Kiadja: Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület, Debrecen 

4078 Debrecen-Haláp, Tanya 93. E-mail: nogorobert@gmail.com 

Hírlevél szerkesztőség: m.kaktusz.es.pozsgas.tarsasag@gmail.com 

Hírleveleink elérhetők honlapunkon: http://kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu/hirleveleink 

Hírlevelet készíti: Ficzere Miklós 

© Ficzere Miklós © Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
Címlapkép: Astrophytum myriostigma 

Fotó: Epresi László, Komárom 
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Rajzolta: Filep Noémi, Bocskai István Általános Iskola, Debrecen 

 


